Protokoll styrelsemöte 2021-05-10
Närvarande: Sara Nordin, Lotten Rönquist, Urban Prytz, Agnes Thorlaksdottir, Kathleen Berggren, Hélène
Andersson, Martin Johansson, Anne Weiefors, Stefan Harde, Hélène Andersson och Marianne Lindström (§31).
Anmält förhinder: Lars Olof Carlén och Kenneth Gustavsson.

§25 Mötets öppnande
Vice ordförande Sara Nordin öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.
§26 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§27 Val av protokollförare
Lotten Rönquist valdes till protokollförare.
§28 Val av protokolljusterare
Agnes Thorlaksdottir valdes till att jämte mötesordförande justera protokollet.
§29 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
Hélène Andersson anslöt till mötet.

§30 Kennelfullmäktige 2021
SDHK har rätt att skicka fyra delegater till årets Kennelfullmäktige.
Efter sluten votering beslutade styrelsen att anmäla följande delegater:
Lars Olof Carlén
Sara Nordin
Agnes Thorlaksdottir
Moa Persson
Till suppleanter/åhörare vid KF valdes Urban Prytz och Lotten Rönquist.
§31 Kommittéer, arbetsgrupper, rapporter och beslut:
Ordföranden:
Inte närvarande.
Vice ordförande:
RAS för Pekingese är inskickat till SKK/AK.
Skrivelsen till SKK/CS är klar och kommer skickas in i samråd med Shih Tzu klubben, Boston Terrier
och Engelsk Bulldogg.
Sekreterare:
2021-0376
2021-0384
2021-0395
2021-0401
2021-0432

Sekreteraren skall tillskriva SKK/AK i ärendet och tillsammans med
rasklubbsrådgivningskommittén arbeta vidare i frågan.
Vice ordförande kommer att författa ett svar som sekreteraren kan besvara denna med.
Togs upp för kännedom. Kommer publiceras på våra kanaler.
Sekreteraren skall svara att det inte är relevant för berörd ras.
Sekreteraren skall svara att det är lovvärt, men att bättre framförhållning krävs.

Kassören Marianne Lindström anslöt till mötet.

Kassör:
Ekonomin är fortsätt god, men kassören bad styrelsen att överväga möjliga inkomstkällor om andra
halvårets utställningar blir inställda.
Kassören Marianne Lindström lämnade mötet.

Avel och hälsa:
Styrelsen beslutade att Liselotte Persson, Lena Leissner och Julia Hierner skall ingå i avelskommittén.
Medlem har kontaktat sammankallande Kathleen Berggren gällande en kampanj mot blandraser.
Kathleen kommer att svara medlemmen att SDHKs styrelse redan arbetar aktivt i frågan.
Utställningskommittén:
Styrelsen beslutade att invänta FHMs och regeringens nya rekommendationer 2021-05-17 innan vi
fattar beslut om de återstående utställningar i år.
Domarkommittén:
Domarlistorna är klara, om utställningar ställs in kommer domarna att tillfrågas om kommande år.
Arbetsgruppen för små rasklubbar:
Styrelsen har fått minnesanteckningar från senaste mötet, de planerar att genomföra en gemensam
aktivitetsdag och digital uppfödarträff.
Nästa möte kommer ske 2021-06-01.
§32 VU ärenden
Inga ärenden att redovisa.
§33 Övriga ärenden
Styrelsen förde en diskussion om vikten av att våra arrangemang är väl genomtänkta och säkra ur
smittspridningssynpunkt.
§34 Summering av dagens möte, highlights till hemsida och Facebook:
Avelskommitténs sammansättning.
SDHK gör sitt yttersta för att kunna genomföra sina utställningar.
§35 Nästa möte:
2021-06-14 kl. 19:00 via SDHKs Teams kanal
§36 Mötets avslutande
Mötesordförande Sara Nordin tackade alla deltagare för ett effektivt möte.

Sara Nordin, mötesordförande

Agnes Thorlaksdottir, justerare

Lotten Rönquist, vid protokollet

